
پروانه ساخت سینمایی

نام خانوادگینامنام خانوادگینامنام خانوادگینام

 1400/02/06انیمیشن بلندفانتزيزارعی نژادسمیهملك زادهاردالنزارعی نژادسمیهالماس خانه ما

 1400/02/07بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه محققسید هاديمحققسید هاديمحققسید رضا دِرب

 1400/02/10بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه پوركیان احمدآبادي و رضایی صانعامیر و بهارهپوركیان احمدآباديامیرسیدزادهسید امیر خانه شیشه اي

 1400/02/10بلند داستانی سینمایینوآردواتگرامیر حسینموتمنفرزادشایستهمرتضیشبگرد

 1400/02/12بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه حكمتمنیژه حكمتمنیژه حكمتمنیژه 2000جاده

 1400/02/12بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه سجادي حسینی و سجادي فریدكاوه و آرشسجادي فریدآرشاحمديرقیهرویاي ساحلی

 1400/02/18بلند داستانی سینماییكمديبیگدلیمحمودصیدخانی و صیدخانیحسین و حسنشاه حاتمیعلی رفقاي اورژانسی

 1400/02/21بلند داستانی سینماییزرنگار و خیامعلی و داودخیامداودرنجكشانمحمد صادق باب مارلی

 1400/02/25بلند داستانی سینماییفانتزيرضويزحلرضويزحلعبدالعلی زاده فردعلی تئوري آلبرت

 1400/02/25بلند داستانی سینماییتراژديدانشی كاظم دانشی كاظم رادانبهرامعلف زار 

 1400/02/25بلند داستانی سینماییتراژديفراهانیلطف اهللفراهانیلطف اهللگیل آباديشهراممهمانی از كارائیب 

 1400/03/04بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه قوي تنعلی قوي تنعلی قوي تنعلی دشت سبز

 1400/03/04بلند داستانی سینماییتراژديطائرپور و مهدوي زادهفرشته و پویاآذربایجانینگارطائرپورفرشتهنطق نویس

 1400/03/05بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه سروش پیامفاطمهسروش پیامفاطمهثقفیعلی اكبروحشی

 1400/03/10بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه بهزاديبهنامبهزاديبهنامبهزاديبهنامپرندگانی هستند كه خواب می بینند

 1400/03/16بلند داستانی سینماییفانتزيچگنی عباس قاسمی جامیحسین قاسمی جامیحسین برزنگی 

 1400/03/16بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه جیرانیفریدونجیرانیفریدونتندرو و جیرانیاعظم و فریدونمیخواهم سالم زندگی كنم

 1400/03/23بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه رمضانیجابررمضانیجابراصالنیتورج بچه بچه

 1400/03/23انیمیشن بلندفانتزيعنایتی نوش اباديمحسن عنایتی نوش اباديمحسن مزرعتی حسن آباديمصطفی رویا شهر

 1400/03/23بلند داستانی سینماییفانتزينیكونظركریم اقباشاوي دانش تقی پور چنگیزایرج عموزادگان

 1400/03/23بلند داستانی سینماییپلیسی معماییعربمحمدرضاعربمحمدرضانجفیمحمد علی كوچه مروي

تاریخ صدور پروانه نام فیلمنامه
نویسندهكارگردانتهیه كننده

قالب ژانر از نظر شورا



پروانه ساخت سینمایی

نام خانوادگینامنام خانوادگینامنام خانوادگینام
تاریخ صدور پروانه نام فیلمنامه

نویسندهكارگردانتهیه كننده
قالب ژانر از نظر شورا

 1400/03/23بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه آقاییرضاآقاییرضاعلیمردانیحسنمعلم

 1400/04/06بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه مددي و تیموریانمسعود و میترامدديمسعودبشیريسعیدپلی در غبار

 1400/04/06بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه رسولیمحمدمهديرسولیمحمدمهديحقیقیسیاوشسومین روز جهان

 1400/04/06بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه اسماعیلیسید مهدياسماعیلیسید مهديآفریدهمحمدشهربند

 1400/04/11بلند داستانی سینماییجنگی سبحانیجاویدعطار زورآباديمیرزا ابوالفضلمحمديمحمدرضاطپش دریا

 1400/04/21بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه جاللیخدادادجاللیخداداد نشاطمحمددختري با لباس ارغوانی

 1400/04/21بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه فرید طالب نیامهرداد فرید طالب نیامهرداد فرید طالب نیامهرداد كورش زنده است

 1400/04/21بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه فاطمیسید مرتضیفاطمیسید مرتضیمصباحمحمدرضامادرمرده

 1400/04/21بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه معراجینوشینبیدلداودجعفريسید یاسرنمور

 1400/04/23بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه رحمانیمحمد رضارحمانیمحمد رضارحمانیمحمد رضاآنها مرا دوست داشتند 

 1400/05/04بلند داستانی سینماییحادثه ايسیديمیر هومنسیديمیر هومنسیديمیر هومنجنگ جهانی سوم

 1400/05/05بلند داستانی سینماییكمديامیریوسفی(محمدحسن)محسن امیریوسفی(محمدحسن)محسن امیریوسفی(محمدحسن)محسن جنگزده

 1400/05/05بلند داستانی سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه مافیمجیدمافیمجیدفرح بخشمحمد حسین قدغن

 1400/05/05بلند داستانی سینماییجاده ايمحمديآزادمحمديآزادقاسمیعلی محمد كاك رزگار و نام دیگرش



پروانه ساخت غیرسینمایی

نام خانوادگینامنام خانوادگینامنام خانوادگینام

 01400/03/04بلند داستانی غیر سینماییتراژديآل ابراهیم دهكرديعمادآل ابراهیم دهكرديعمادمصفایاقوت علی شوالیه سیاه

 01400/03/04بلند داستانی غیر سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه خلیل زادهمحمدخلیل زادهمحمدخلیل زادهمحمدفرشته

 01400/03/04بلند داستانی غیر سینمایی،كمدي(ملودرام)عاطفی، عاشقانه نوري مانینوري مانینوري مانیكرشمه 

 1400/03/11.بلند داستانی غیر سینماییكمديمنشی زادهمحسنمنشی زادهمحسنبرجستهبابكزن نامرئی

 01400/03/17بلند داستانی غیر سینماییجاده ايبهرام بیگی و منصف شكريبابك  و خسروبهرام بیگی بابك كوهیانمهديچهره به چهره

 01400/03/21بلند داستانی غیر سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه شیروانی بروجنیسید محمد حسینشیروانی بروجنیسید محمد حسینشیروانی بروجنیسید محمد حسینبادي كه ناخواسته در قلب می پیچد

 01400/03/25بلند داستانی غیر سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه رهنمابهارهرهنمابهارهباباییمجیدعطر آخر اردیبهشت

 01400/04/07بلند داستانی غیر سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه عباسیاصغرچوبینهرضاعباسیاصغرترانه هاي بی كسی

 01400/04/07بلند داستانی غیر سینمایی،كمدي(ملودرام)عاطفی، عاشقانه راضی كاشیقاسمراضی كاشیقاسمراضی كاشیقاسمچاي سرد

 01400/04/07بلند داستانی غیر سینمایی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه سعیدزادهمجتبیسعیدزادهمجتبیسعیدزادهمجتبیسكوت آیما

 01400/04/07بلند داستانی غیر سینمایی،جاده اي(ملودرام)عاطفی، عاشقانه قهرمانیناصرقهرمانیناصرقهرمانیناصرشبِ داركوب 

 01400/04/26بلند داستانی غیر سینمایی،عرفانیفلسفی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه چوپانی فرحنادمحمد مهديچوپانی فرحنادمحمد مهديعسگرپورمحمد مهدي رویایم رابرآسمان می نویسم

 221400/04/07 تا 1تركیبیفانتزيخیابانیمحمدهاشمی پور اصلسید جوادهاشمی پور اصلسید جوادمسابقه چیدمانه

 91400/01/30 تا 6سریالكمديقاسم خانیپیمانمدیريمهرانمدیريمهراندراكوال

 181400/02/12 تا 11سریال(ملودرام)عاطفی، عاشقانه رفیع زادهاحمدشاه حسینیشهرامشایستهمحمد حسین می خواهم زنده بمانم

 151400/02/25 تا 1سریالكمديصالحیحمزهاطیابیسید داودعامریانسید ابراهیم نارگیل

 201400/02/25 تا 1سریال(ملودرام)عاطفی، عاشقانه حجازيروح اهللحجازيروح اهللحجازيروح اهللنوبت لیلی

 101400/02/27 تا 1سریالكمديتاجیكمریماطیابیسید مسعودمحمديایرج ناجور

 191400/03/04 تا 1سریالتاریخیقرائیمحسنهاشمی مرغزارسید افشیننوروز بیگیجوادشبكه مخفی زنان 

 191400/03/09 تا 1سریال(ملودرام)عاطفی، عاشقانه كارت، پورامیري و امیري دوماريمحمد، پدرام و حسینكارتمحمد هاشمیسید مازیاریاغی

 201400/03/17 تا 1سریال(ملودرام)عاطفی، عاشقانه محمدپورقربان محمدپورقربان محمدپورقربان سالم بمبئی

 131400/03/25 تا 1سریال(ملودرام)عاطفی، عاشقانه  آقایی جلیانیامیدآقا محمد حسین یزديایمانفرید طالب نیامهرداد سودا

 151400/04/04 تا 1سریال(ملودرام)عاطفی، عاشقانه رضایی نیك عماد احمديمهران كیائیمصطفیبی گناه

 111400/04/07 تا 1سریالفانتزيعرب امیرينسیمموفقسهیلمحمديایرج دالی

 301400/04/22 تا 22سریال(ملودرام)عاطفی، عاشقانه افضلی و محمودي حامد و امینسهیلی زادهحسینسیفی آزاد و طلوعیرحمان و علیملكه گدایان

تاریخ صدور 

پروانه
قسمت نام فیلمنامه

نویسندهكارگردانتهیه كننده
قالب ژانر از نظر شورا



پروانه ساخت غیرسینمایی

نام خانوادگینامنام خانوادگینامنام خانوادگینام

تاریخ صدور 

پروانه
قسمت نام فیلمنامه

نویسندهكارگردانتهیه كننده
قالب ژانر از نظر شورا

 201400/04/23 تا 19سریال(ملودرام)عاطفی، عاشقانه رفیع زادهاحمدشاه حسینیشهرامشایستهمحمد حسین می خواهم زنده بمانم

 201400/05/05 تا 1سریال(ملودرام)عاطفی، عاشقانه میالنی رضاییتهمینهمیالنی رضاییتهمینهنیك بینمحمدراه میانبر

 201400/05/05 تا 1سریالكمديعربیامیر گودرزيبهمنپروین حسینیسید امیر 3ساخت ایران 

 01400/02/27مستندعرفانیفلسفیمجاهد نقیرامیمجاهد نقیرامیمجاهد نقیرامیدر انتظار دار

 01400/03/17مستندبیوگرافیقشالقیحامدقشالقیحامدقشالقیحامدحمال ، شغل یا ناسزا

 01400/04/07مستندپلیسی معمایی،جناییمیثاقیسیامكمیثاقیسیامكسیدزاده و پاقلعه نژادسید امیر و فاطمهپدركشتگی

 01400/04/07مستندجاده ايدادگرسعیددادگرسعیددادگرسعیدجاده هاي ایران

 01400/04/07مستندحادثه ايرضائِی زادهاهلل كرم رضائِی زادهاهلل كرم رضائِی زادهاهلل كرم گاوي كه صاحبش را به زندان انداخت  

 01400/04/26مستندعرفانیفلسفیعزیزيمجیدعزیزيمجیدمطهرمهديایران زاد

 01400/03/25مستند داستانیعلمیدرمیشیانرضادرمیشیانرضادرمیشیانرضالنست 

 01400/03/25نیمه بلند داستانیتراژديمحمدجانیراهلهبرزگرهاديبرزگر آزادگلهحسینراهه

 01400/03/04كوتاه داستانی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه كاظمیمهديكاظمیمهديكاظمیمهديازپنجره

 01400/03/04كوتاه داستانیعرفانیفلسفیملك زادهمسعودفتحییونسفتحییونسجهنم تا ابد

 01400/03/04كوتاه داستانی(معانگرا)سورئالمهیاريجعفرمهیاريجعفرمهیاريجعفریادآور

 01400/03/31كوتاه داستانیحادثه ايكیوانعلیكیوانعلیكیوان و مبلغعلی و علی اصغرته لنجی

 01400/03/31كوتاه داستانی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه نیكخواه آزادیاسرنیكخواه آزادیاسررنجبر یاجلوسیروسچتر سارا

 01400/03/31كوتاه داستانیتراژديطوالبیآرشطوالبیآرشطوالبیآرشكوران

 01400/04/07كوتاه داستانی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه دقیقه رضاییدري خوشدستفرزادخوشدستفرزادابر بی باران

 01400/04/26كوتاه داستانی(ملودرام)عاطفی، عاشقانه حكمتمنیژه نعمتی مقدمپریسانعمتی مقدمپریسادربی در كرونا



پروانه نمایش سینمایی

نام خانوادگینامنام خانوادگینام

 1400/01/25اجتماعیهمتیحمیدرضاقائم مقامیسیدعلی سیاه باز

 1400/02/15كودك و نوجوانقوي تنعلی قوي تنعلی آرزوي زیبا

 1400/02/15اجتماعیتوكل نیاعلی توكل نیاحسن2چند میگیري گریه كنی

 1400/02/15كودك و نوجوانقناعتحسینقناعتحسینوالدین امانتی

 1400/02/18اجتماعی پارسا مقاممحمد پویاردائیمسعودفیگور

 1400/02/25اجتماعیحیدري اورهپوریاحسینیسید شهاب الدینبعد از اتفاق

 1400/02/27اجتماعیشیبانیابراهیمكالمیحسنطالخون

 1400/03/11انقالب و دفاع مقدساحمدزادهحبیب احمدزادهحبیب افسانه بناسان غول چراغ جادو

 1400/03/11خانوادگیاشرفیزادهمرجانقاسمیمحمد حسینآبجی

 1400/03/11انقالب و دفاع مقدسغفاريعلیاصغريابراهیمتك تیرانداز

 1400/03/16اجتماعیكریمپورمحمدامینكریمیغالمرضاحكم تجدیدنظر

 1400/03/29اجتماعیمصفاي تبریزيكمالآفریدهمحمدداستان دست انداز

 1400/04/08اجتماعیاسماعیلینویدآزاديغالمرضاطبقه یك ونیم

 1400/04/21اجتماعیگلمكانیهوشنگنوروز بیگیجوادآهو

 1400/05/04كودك و نوجوانسید حاتمیسیدجمال مفیدبهروز بام باال 

 1400/05/04اجتماعیمكريشهرام  اسكندر فرنگارجنایت بی دقت

 1400/05/04اجتماعیامیريارسالنبرادريروح اله زاالوا

 1400/05/05اجتماعیابراهیمی شهرام محمديمحمدرضاخانه ي ماهرخ

تاریخ صدور پروانه نمایش نام فیلم
كارگردانتهیه كننده

موضوع



پروانه نمایش غیرسینمایی

نام خانوادگینامنام خانوادگینام

 01400/04/28اجتماعیبلند داستانی غیر سینماییموسويمحمد رضاصدرمنشمجتبیدور زدن ممنوع

 21400/04/28 و 1اجتماعیسریالمهدویانمحمد حسینتخت كشیانمحمدرضا 2 و 1زخم كاري قسمت 

 01400/04/28اجتماعیبلند داستانی غیر سینماییوحیدیانمجیدجاللیرضاگلی جان

 01400/04/28كودك و نوجوانانیمیشن كوتاهسوره سینماي مهرموسسه تصویرسازان سوره سینماي مهرموسسه تصویرسازان (مجموعه)مزرعه شادي 

 01400/05/05اجتماعیبلند داستانی غیر سینماییشیرمحمدي و منصورحسینیعلی و سهرابشیرمحمديعلیاسفندیار

 01400/05/05آموزشیمستنددلدمصالحدلدمصالحآكادمی كیمیایی

بررسی روابط موجر و 

مستاجر
 01400/05/05آموزشیآموزشیاشتیاقوحید اشتیاقوحید 

 01400/05/05اجتماعیبلند داستانی غیر سینمایینعلبنديبهزادكوهیانمهديپرو، هر لیاس داستانی دارد

 141400/05/05 و 13اجتماعیسریالمدیريمهرانمدیريمهران14 و 13دراكوال قسمت 

 01400/05/05اجتماعیبلند داستانی غیر سینماییمعین فرحمیدهلدنیعلیشب هامون

 01400/05/05اجتماعیمستندفرجوندجمشیدفرجوندجمشیدكاك ئیرج

 62كنكور آسان است

قسمت
 1400/05/05 قسمت62علمیآموزشیاحمديحسیناحمديحسین

تاریخ صدور پروانه نمایش نام فیلم
كارگردانتهیه كننده

قسمتقالب ژانر از نظر شورا


